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Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

4.12.2007 PE398.473v01-00

TARKISTUKSET 23-28

Mietintöluonnos (PE398.385v01-00)
Michael Cashman
yksinkertaistetun järjestelmän käyttöönotosta henkilötarkastuksissa ulkorajoilla siten, että 
Bulgaria, Tšekki, Kypros, Latvia, Unkari, Malta, Puola, Romania, Slovenia ja Slovakia
hyväksyvät kauttakulussa alueidensa läpi yksipuolisesti tietyt asiakirjat kansallisia 
viisumejaan vastaaviksi

Ehdotus päätökseksi (KOM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Michael Cashman

Tarkistus 23
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Bulgarian ja Romanian on tämän vuoksi 
myönnettävä kansallinen viisumi 
maahantuloa tai niiden alueen läpi 
tapahtuvaa kauttakulkua varten kolmansien 
maiden kansalaisille, joilla on Schengenin 
säännöstöä täysimääräisesti soveltavan 
jäsenvaltion myöntämä yhdenmukainen 
viisumi tai pitkäaikainen viisumi tai 
oleskelulupa tai sellaisen jäsenvaltion 
myöntämä vastaava asiakirja, joka ei vielä 
sovella Schengenin säännöstöä 
täysimääräisesti.

(3) Bulgarian ja Romanian on tämän vuoksi 
myönnettävä kansallinen viisumi 
maahantuloa tai niiden alueen läpi 
tapahtuvaa kauttakulkua varten kolmansien 
maiden kansalaisille, joilla on Schengenin 
säännöstöä täysimääräisesti soveltavan 
jäsenvaltion myöntämä yhdenmukainen 
viisumi tai pitkäaikainen viisumi tai 
oleskelulupa tai sellaisen jäsenvaltion 
myöntämä vastaava asiakirja, joka ei vielä 
sovella Schengenin säännöstöä 
täysimääräisesti (Kypros).

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 2. Tätä menettelyä sovelletaan vain 
Kyproksen tapauksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Michael Cashman

Tarkistus 24
4 artiklan 1 a kohta (uusi)

Kypros voi myös hyväksyä kauttakulkua 
varten kansallista viisumiaan vastaaviksi 
liitteessä luetellut Bulgarian ja Romanian 
myöntämät kansalliset lyhytaikaiset 
viisumit, pitkäaikaiset viisumit ja 
oleskeluluvat.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 17. Viittaus liitteeseen lisättiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Michael Cashman

Tarkistus 25
8 artiklan 2 kohta

Päätöstä sovelletaan siihen päivämäärään 
saakka, joka määritetään vuoden 2005 
liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdan 
nojalla tehtävällä neuvoston päätöksellä.

Päätöstä sovelletaan Bulgariaan, 
Kyprokseen ja Romaniaan siihen 
päivämäärään saakka, joka määritetään 
vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 
2 kohdan ja vuoden 2005 liittymisasiakirjan
4 artiklan 2 kohdan nojalla tehtävillä
neuvoston päätöksillä, joiden perusteella 
kaikkia yhteistä viisumipolitiikkaa sekä 
jäsenvaltioiden alueella laillisesti asuvien 
kolmansien maiden kansalaisten 
liikkumista koskevia Schengenin 
säännöstön määräyksiä sovelletaan 
kyseisessä jäsenvaltiossa.

Kyseistä jäsenvaltiota koskevan neuvoston 
päätöksen nojalla määritetyn päivämäärän 
jälkeen jäsenvaltion on tunnustettava 
niiden voimassaolon ajan kansalliset 
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lyhytaikaiset viisumit, jotka on myönnetty 
ennen kyseistä päivämäärää jäsenvaltion 
alueen kautta kulkemiseen kyseisen 
päivämäärän jälkeisen kuudennen 
kuukauden viimeiseen päivään asti, jos 
jäsenvaltio on ilmoittanut asiasta 
komissiolle 7 artiklan mukaisesti. Kyseisen 
jakson aikana sovelletaan tässä 
päätöksessä ilmoitettuja ehtoja. 

Or. en

Perustelu

Ks. mietintöluonnoksen tarkistuksen 1 perustelu. Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen 
tarkistus 21.
Siirtymäaika otettiin käyttöön Schengenin säännöstön määräysten täysimääräistä 
soveltamista koskevalla neuvoston päätöksellä, ja se pitäisi ottaa käyttöön myös tässä 
yhteydessä, kun Bulgaria, Kypros tai Romania tulevat mukaan Schengen-alueeseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Michael Cashman

Tarkistus 26
Liite, Bulgarian myöntämät asiakirjat - Viisumit

1. Виза за летищен транзит (виза вид
"А") – Lentokentän kauttakulkuviisumi 
(tyyppi A)

Poistetaan.

2. Визи за транзитно преминаване (виза 
вид "B") – Kauttakulkuviisumit (tyyppi B)

1. Виза за транзитно преминаване (виза 
вид "B") – Kauttakulkuviisumi (tyyppi B)

– Еднократна транзитна виза –
Kauttakulkua varten myönnettävä 
kertaviisumi
– Двукратна транзитна виза – Kahta 
kauttakulkua varten myönnettävä viisumi
– Многократна транзитна виза –
Kauttakulkua varten myönnettävä 
toistuvaisviisumi
3. Визи за краткосрочно пребиваване
(виза вид "C") – Lyhytaikaiset viisumit
(tyyppi C)

2. Виза за транзитно преминаване (виза
вид "C") – Lyhytaikainen viisumi (tyyppi 
C) 

– Еднократна входна виза – Kertaviisumi
– Многократна входна виза –
Toistuvaisviisumi
4. Виза за дългосрочно пребиваване (виза 3. Виза за дългосрочно пребиваване (виза 
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вид "D") – Pitkäaikainen viisumi (tyyppi D) вид "D") – Pitkäaikainen viisumi (tyyppi D)

Or. en

Perustelu

Bulgarian valtuuskunta neuvostossa pyysi tätä muutosta, koska tyypin A viisumit olivat väärin 
perustein luettelossa, sillä ne eivät oikeuta saapumaan Bulgarian alueelle, eikä niitä voida 
käyttää kauttakulkuun. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Michael Cashman

Tarkistus 27
Liite, Bulgarian myöntämät asiakirjat - Oleskeluluvat, 3–4 kohta

3. Карта на бежанец – Pakolaisen 
oleskelulupa

3. Удостоверение за завръщане в
Република България на чужденец –
Kolmannen maan kansalaiselle myönnetty 
lupa palata Bulgarian tasavaltaan. 

4. Удостоверение за пътуване зад
граница на чужденец с хуманитарен
статут – sellaisen kolmannen maan 
kansalaisen oleskelulupa, jolle Bulgarian 
tasavalta antaa humanitaarista suojelua

Or. en

Perustelu

Bulgarian valtuuskunta neuvostossa pyysi tätä muutosta, sillä 3 ja 4 kohdat on poistettava, 
koska yhteisön lainsäädäntö (asetus 1932/2006) vapauttaa nämä henkilöryhmät 
viisumipakosta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Michael Cashman

Tarkistus 28
Liite, Romanian myöntämät asiakirjat - Viisumit, 3 luetelmakohdan vii alakohta ja 

4 luetelmakohdan vii alakohta

vii) intrarea în România a străinilor 
căsătoriţi cu cetăţeni români, identificată 
prin simbolul D/CR

(vii) activităţi de cercetare ştiinţifică, 
identificată prin simbolul D/CS

viii) activităţi religioase sau umanitare, 
identificată prin simbolul D/RU

viii) activităţi religioase sau umanitare, 
identificată prin simbolul D/RU
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ix) viză diplomatică şi viză de serviciu, 
identificată prin simbolul DS

ix) viză diplomatică şi viză de serviciu, 
identificată prin simbolul DS

x) alte scopuri, identificată prin simbolul 
D/AS

x) alte scopuri, identificată prin simbolul 
D/AS

(pitkäaikainen viisumi, tunnisteena jokin 
seuraavista symboleista, jotka kertovat, mitä 
viisumin saanut ulkomaalainen aikoo tehdä 
Romaniassa:

(pitkäaikainen viisumi, tunnisteena jokin 
seuraavista symboleista, jotka kertovat, mitä 
viisumin saanut ulkomaalainen aikoo tehdä 
Romaniassa:

i) taloudellinen toiminta, tunnisteena D/AE i) taloudellinen toiminta, tunnisteena D/AE

ii) ammattitoiminta, tunnisteena D/AP ii) ammattitoiminta, tunnisteena D/AP

iii) kaupallinen toiminta, tunnisteena D/AC iii) kaupallinen toiminta, tunnisteena D/AC

iv) työnteko, tunnisteena D/AM iv) työnteko, tunnisteena D/AM

v) opiskelu, tunnisteena D/SD v) opiskelu, tunnisteena D/SD

vi) perheen yhdistäminen, tunnisteena D/VF vi) perheen yhdistäminen, tunnisteena D/VF

vii) Romanian kansalaisen kanssa 
naimisissa olevan tulo Romanian alueelle, 
tunnisteena D/CR

(vii) tieteellinen tutkimustoiminta, 
tunnisteena D/CS

Or. en

Perustelu

Romanian valtuuskunta neuvostossa pyysi tätä muutosta kansalliseen lakiin tehdyn muutoksen 
takia. 
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